ผนวกแนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ กําหนดให้
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์
พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน
๑.๒ ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสําคัญของชาติ รัฐบาลโดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด (สํ า นั ก งาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุ ติ ธ รรม กํ า หนดนโยบายแผน “ประชารั ฐ ร่ ว มใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐” เพื่อดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถลดระดับความรุนแรงลงหรือไม่มีปัญหา และรักษาสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีความยั่งยืน
๑.๓ การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล เกิดจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดของโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly
Special Session 2016 - UNGASS 2016) โดยทุกประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนํา เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
อย่างครอบคลุม นํารูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้ เพื่อควบคุมให้ดํารงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวน
สั งคม สําหรั บ ประเทศไทยรั ฐ บาลได้ ปรับนโยบายการแก้ ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ โดยมี แ นวคิ ดที่ สําคั ญ
คือ นําทิศทางของโลกโดย UNGASS 2016 มาเป็นทิศทางของนโยบายยาเสพติดของไทย จําแนกและจัดนโยบาย
ที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดให้ชัดเจน นโยบายด้านกฎหมายที่จะกําหนดให้เป็นยาเสพติด มีระบบการจัดการ
รองรับและให้มีความพร้อม และสื่อสารทําความเข้าใจต่อนโยบายยาเสพติดกับประชาชนทั้งประเทศ
๑.๔ เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช รั ชกาลที่ ๙ โดยพระองค์ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ นล้ นพ้ นต่ อ พสกนิ ก รชาวไทย
โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผลสําเร็จและนานาประเทศนําไปเป็นแบบอย่าง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ โดยตลอดที่ผ่านมาได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ
นานัปการ
๒. กรอบแนวคิด
สําหรับปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกําหนดให้
จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่รัชกาลที่ ๙ และร่วมถวาย
พระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. จึงกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้
กรอบแนวคิด “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โลโก้

:

“Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking
การแสดงสัญลักษณ์ : ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐
๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก : เยาวชน และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งพระองค์ทรงนําแนวทางและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง
๔.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้ร่วมแสดงพลังทําความดีถวายแด่รัชกาลที่ ๙ และร่วม
สานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป
๔.๓ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทาง
ใหม่ เพื่อลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
๔.๔ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๔.๕ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
๕. ระยะเวลาการดําเนินงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๖. แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน/ชุนชน จึงกําหนดให้ หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร
ศาสนา สถานศึกษา องค์กรเยาวชน สถานประกอบการ หน่วยราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวทาง
การดําเนินกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่สําคัญในส่วนกลาง
๑. ศอ.ปส.กระทรวง/หน่วยงาน ศอ.ปส.กทม. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และสํานักงาน ป.ป.ส.
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ ช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ พร้อมประดับ
เครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความอาลัย และจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
พร้อมพุ่มเงินพุ่มทอง และกรวยกระทงดอกไม้ เพื่อถวายพระพร (ภายในหน่วยงานองค์กร)
๑.๒ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจการแก้ปัญหายาเสพติดของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และจัด
นิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๓ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พิจารณาดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
๒. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมการประกวด Infographic และคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย”
ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปี ขึ้นไป โดยส่ง
ผลงานการประกวดระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. ๖๐ และตัดสินผลงาน ช่วงต้นเดือน มิ.ย. ๖๐
๓. แถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบ
รางวัลการประกวด Infographic และคลิปวิดีโอสั้น ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓
สํานักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
๔. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สวนหลวง ร.๙ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
๕. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธี (กําหนดการจะแจ้งภายหลัง)
๖. พิธีเผาทําลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ ๔๗ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริหาร
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. ออกอากาศเทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านคําปราศรัยเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ํา)
การดําเนินการในส่วนภูมิภาค
ศอ.ปส.จ. ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ดังนี้
๑.๑ จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ พร้อมประดับ
เครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความอาลัย และจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
พร้อมพุ่มเงินพุ่มทอง และกรวยกระทงดอกไม้ เพื่อถวายพระพร (ภายในหน่วยงานองค์กร)

๑.๒ จั ดแสดงนิ ทรรศการพระราชกรณี ยกิ จด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดของรั ชกาลที่ ๙
นิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด เป็นต้น
๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนําพลังมวลชน
กล่าวคําประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
๒. มอบหมายสถานศึกษา สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค์ และนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของในหลวง รัชกาลที่ ๙/นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด
๓. กิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อ
ร่วมแสดงพลังและให้เกิดกระแสการต่อต้านยาเสพติด (โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สวนหลวง ร. ๙) ทั้งนี้ ขอให้ดําเนินการตามที่เห็นสมควร
๔. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พิจารณาดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ ๑) การจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ขอให้แสดงออกถึงการรวมพลังทําความดีเพื่อพ่อ ภายใต้กรอบแนวคิด
และคําขวัญ “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
๒) ขอความร่วมมือจังหวัด โปรดแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในพื้นที่ผ่านสํานักงาน
ปปส.ภาค ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๗. การประชาสัมพันธ์
๗.๑ เผยแพร่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ประจําปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค/หน่วยงานภาคี ในเดือนมิถุนายน ผ่านช่องทางสื่อทุกประเภท
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เว็บไซต์ Social Media และอื่น ๆ
๗.๒ เผยแพร่โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี
๒๕๖๐ ความยาว ๓๐ วินาที ดังนี้
 สื่อโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี/
เว็บไซต์ สํานักงาน ป.ป.ส. และเว็บไซต์อื่น ๆ / Social Media เป็นต้น
 สื่อโฆษณาสั้นทางวิทยุ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์/
สถานีวิทยุชุมชน/ เว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ส./ เครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค เป็นต้น
๘. สื่อสนับสนุนกิจกรรม
๘.๑ ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน ๔ รายการ คือ
๑) ชุดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด ๑๕ x ๒๐ นิ้ว (๑ ชุด มี ๑๐ แผ่น)
๒) แผ่นพับ ขนาด ๘.๑/๔ นิ้ว x ๑๑.๓/๔ นิว้ (A ๔)
๓) ป้ายแบนเนอร์ ขนาด ๑ x ๓ เมตร พร้อมเชือก
๔) ชุดนิทรรศการไวนิล พระราชกรณียกิจ ๕ พระองค์ ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. (๑ ชุด มี ๗ ผืน)
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะสนับสนุนสื่อทั้ง ๔ รายการ ให้ ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด/ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต)
สํานักงาน ปปส.ภาค ๑ - ๙/กทม. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ โดยสื่อที่จัดส่งให้
ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๘.๒ จัดทําต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐
(ป้าย Cut-out) จํานวน ๒ แบบ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. ๕๐ เขต จัดทําป้าย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ประจําปี ๒๕๖๐ ตามความเหมาะสม
๘.๓ สําหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖๐ สํานักงาน ป.ป.ส. ได้
พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา นักร้อง เพื่อคัดเลือกให้เป็น
“ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๐” (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน ๖ คน ดังนี้
๑. นางสาวพิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (น้ําตาล) นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓
๒. นางสาวทิสานาฎ ศรศึก (นาว) นักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
๓. นายศักดิ์สทิ ธิ์ เวชสุภาพร (โต๋) นักร้องสังกัด บีอีซี เทโร มิวสิค
๔. นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) นักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย
๕. นายจุฑาวุฒิ ภัทรกําพล (มาร์ช) นักแสดงและพิธีกรสังกัด นาดาวบางกอก
๖. นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง) นักร้องสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงนําแนวทาง และเป็นแบบอย่าง ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบนพื้นที่สูง
๙.๒ ประชาชนร่วมแสดงพลังทําความดีถวายแด่รัชกาลที่ ๙ และร่วมสานต่อพระราชปณิธาน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
๙.๓ ประชาชนรับรู้และเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ เพื่อลดความเดือดร้อน
ความทุกข์ยากของประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
๙.๔ ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๙.๕ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และ
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน
………………………………………………

